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એક સનાતનીની મનની યથા 

Ek Sanatani Ni Man Ni Vyatha
Update: 13-Jan-2017 – Changed links to archive.org

22-May-2010

This email is drafted in only in Gujarati language, because the contents of the attachment are in 
Gujarati and it was not possible for me to translate them into English.

સમાજના ભાઈયો તથા બહનો,

હમણા ંથોડા દવસ પહલા ંમારા હાથ એક પે પલેટ આ ુ,ં  આપડા સમાજના એક િત ઠત 
ય તએ લખેલ છે. એ ય તને કોટના અને પોલીસના ખોટા કસ થી થોડા ુ ર રાખવાના મારા 
ય નમા,ં એ ય તની ઓળખ ન ખબર પડ એ માટ એમ ુ ંનામ અને ઓળખ પે પલેટમાથંી કાઢ  

નાખેલ છે.

અ કુ લોકો કહ છે ક આપડ સાચા હોઈ તો આપડ કોનો ડર. એમની વાત સાચી છે. કોઈ કોનાથી 
ડર ુ ંનથી. પણ પોતાનો બચાવ કરવો બ  ુજ ર  છે. આપણે ભલે ખબર હોય ક આપડ સછા છ એ 
અને કોઈ પણ સજંોગોમા ંઅ પડ જ િવજય થઈને બાહર આવ ુ,ં તોય પણ, તે માટ ખોટા ાસ ને 
આમં ણ આપ ુ ંએ ખૂાઈ છે, બહા ુ ર  નહ .

આપડ જયાર બઝારમા ંનીક યા હોઈ અને િસગણા સમા કર ને દોડતો આવતા જગંલી ભેસો દખાય 
તો ુ ંકર એ. યાર જો અપડ એમ િવચાર એ ક આપડ તો શાકાહાર  છ એ, અને અપડ તો ભેસાને 
કોઈ તકલીફ આપી નથી, એટલે અપડ સાચા છ એ તો આપડ કોનો ડર, અને ભેસા સામે જઈએ તો 
એ આપડ  ખુાતાજ કહવાય. કારણક જગંલી ભેસો ારય એ નથી જોતો ક સામે ઊભા લોકોમાથંી 
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કોણ શાકાહાર  છે અને કોણ માસંાહાર  છે. એ સમય પોતાનો બચાવ કરવોજ સમજદાર  અને બહા ુ ર  
છે. આજ કારણ સર ુ ંપણ માર  ઓળખ બાહર પડતો નથી.

આગળ વધીએ અને પે પલેટની વાત કર એ. પે પલેટમા એ ભાઈએ બુ ડ  વાતો લખી છે. 
સમાજના સળગતા શનોની વાત કર  છે. ૂંકમા ંકહ એ તો તેમા ંએક સનાતની ભાઈની મનની 
યથા દશાવેલ છે. પે પલેટમા નીચે જુબ ની સરસ અને સમાજના દરક ય ત માટ સમજવા વી 
વાતો લખી છે;

૧. સમાજની હાલની થિત.
૨. સમાજ અને ધમ ને અલગ કર ને ના જોઈ શકાય.
૩. સતપથંના હતમા ંથતી ખોટ  તથા િમ યા જનક વાતો.
૪.  વાળાઓની ટકોર.
૫. હ ુ  શા  અને સતપથં શા .
૬.આજના સળગતા સવાલોમાથંી ઉદભવતા અ કુ સવાલો.

ુવો જોડલી (attached) ફાઈલ અથવા આ લ ક: http://issuu.com/patidar/docs/series_12_-
ek_sanatani_ni_man_ni_vyatha_-d
https://archive.org/details/Series12-EkSanataniNiManNiVyatha

માર  ત  ુસ નેુ ખાસ અરજ છે ક પહલી નજરમા,ં પે પલેટ જોઈને, કદાચ કંટાળા ુ ંલાગેશે, પણ 
વાચંશો તો સમજવા વી ઘણી બધી વાતો છે. ુ લા માથંી શાિંતથી વાચંશો એજ િવનતંી.
સનાતન ધમની જય.

સાચો પાટ દાર / Real Patidar
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